
Regulamin Sekcji Młodych Endoskopistów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

Sekcja nosi nazwę „Młodzi Endoskopiści” 

 

§ 2. 

 

Sekcja działa na podstawie § 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii z siedzibą 

w Warszawie zwanego dalej „Statutem” i na podstawie niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 3. 

 

1. Siedzibą biura Sekcji jest miasto Katowice. 

2. Sekcja ma prawo do odznak i pieczęci o treści „ Polskie Towarzystwo 

Gastroenterologii – Młodzi Endoskopiści”, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie. 

§ 4. 

 

Organem nadzoru Sekcji jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 

z siedzibą w Warszawie. Zarząd Główny Towarzystwa zatwierdza regulamin Sekcji. 

 

 

II. Cel Sekcji i formy działania 

 

§ 5. 

 

Celem Sekcji jest działanie na rzecz rozwoju osób do 35 roku życia w dziedzinie endoskopii 

przewodu pokarmowego. 

 

§ 6. 

 

Sekcja realizuje swoje cele poprzez: 

- promocję endoskopii przewodu pokarmowego, 

- współpracę z Sekcją Endoskopii Przewodu Pokarmowego Polskiego Towarzystwa 

Gastroenterologii min. w opracowaniu wytycznych postępowania w endoskopii przewodu 

pokarmowego, 

- organizację szkoleń dla lekarzy do 35 roku życia, zainteresowanych wykonywaniem lub 

wykonujących badania endoskopowe, 

- organizowanie konferencji i sympozjów naukowych oraz szkoleniowych poświęconych 

endoskopii przewodu pokarmowego, 

- współpracę z wszystkimi zainteresowanymi osobami z różnych ośrodków krajowych 

i zagranicznych, 

- prowadzenie prac naukowych w tym współpracę międzyośrodkową, 

- współpracę z organizacjami i towarzystwami naukowymi, których cele są zbieżne z celami 

Sekcji, 

- prowadzenie strony internetowej zawierającej materiały szkoleniowe. 



 

III. Członkowie sekcji 

 

§ 7. 

 

Członkiem Sekcji może zostać każdy członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii do 

35 roku życia na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Zarządu Sekcji. 

 

§ 8. 

 

Członkowie Sekcji mają prawo do: 

a) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Sekcji, 

b) wyboru do władz Sekcji. 

 

§ 9. 

 

Członkowie Sekcji mają obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień Regulaminu Sekcji, 

b) opłacania składek na rzecz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. 

 

 

§ 10. 

 

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Sekcji Młodzi Endoskopiści, Zarząd Sekcji 

może nadać godność członka honorowego Sekcji. 

 

 

§ 11. 

Członkostwo Sekcji ustaje wskutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, 

b) ustania członkostwa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii na podstawie 

odpowiednich przepisów Statutu Towarzystwa, 

c) Przekroczenia 35 roku życia, zapis ten nie dotyczy członków honorowych. 

 

IV. Władze Sekcji 

 

§ 12. 

 

Władzami Sekcji są: 

a) Zgromadzenie Członków Sekcji, 

b) Zarząd Sekcji. 

 

§ 13. 

 

1. Zgromadzenie Członków Sekcji jest zwoływane raz na dwa lata, w terminie 

wyznaczanym przez Zarząd Sekcji, na Zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów 

Sekcji. 

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Członków Sekcji, Zarząd Sekcji 

zawiadamia członków na przynajmniej 4 tygodnie przed terminem Zgromadzenia. 

 



§ 14. 

 

Do kompetencji Zgromadzenia Członków Sekcji należy: 

a) uchwalenie kierunków działalności Sekcji, 

b) rozpatrywanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu 

Sekcji, 

c) wybór 5 członków Zarządu Sekcji. 

 

§ 15. 

 

1. Zarząd Sekcji składa się z 10 członków. 

 

2. Zarząd Sekcji powołuje spośród swoich członków 5 członków decyzyjnych, w tym 

Przewodniczącego. 

 

3. Kadencja członków Zarządu Sekcji trwa dwa lata. 

 

4. Funkcję decyzyjnych członków Zarządu Sekcji można pełnić nie dłużej niż przez 

dwie kolejne kadencje. Funkcję tę można pełnić ponownie po upływie okresu karencji 

równemu przynajmniej jednej kadencji.  

 

5. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Sekcji można pełnić jedną kadencję. 

 

6. Do reprezentowania Sekcji na zewnątrz upoważnieni są dwaj decyzyjni członkowie 

Zarządu Sekcji łącznie lub Przewodniczący Zarządu Sekcji. 

 

7. W wypadku osiągnięcia wieku 35 lat przez członka Zarządu Sekcji pozostaje on 

członkiem zarządu do kolejnego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów. 

 

8. Członkowie honorowi nie mogą brać udziału w wyborze Zarządu Sekcji. 

 

§ 16. 

 

1. Pierwszy skład Zarządu Sekcji jest powoływany przez Grupę inicjatywną. Członkowie 

Grupy inicjatywnej są jednocześnie członkami decyzyjnymi pierwszej kadencji 

Zarzadu. 

 

2. Skład Zarządu Sekcji na kolejną kadencję jest powoływany przez: 

a) Zgromadzenie Członków Sekcji  pięciu z dziesięciu członków (wybierani w 

wyborach jawnych, zwykłą większością głosów), 

b) Ustępujący Zarząd Sekcji  pięciu z dziesięciu członków pomniejszonych o 

ustępujących członków decyzyjnych (wybierani w wyborach jawnych, zwykłą 

większością głosów), 

c) Ustępujący członkowie decyzyjni zostają członkami nowego zarządu, 

d) W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu przez ustępującego, 

członka decyzyjnego, ustępujący zarząd wybiera nowego członka zarządu zgodnie z § 

16 pkt. b, 

e) Kandydatów na członków Zarządu Sekcji może rekomendować ustępujący Zarząd 

Sekcji lub grupa członków Sekcji w liczbie co najmniej 10. 

 



§ 17. 

 

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez członków decyzyjnych 

Zarządu. Obrady muszą odbywać się przynajmniej 2 razy w roku kalendarzowym. 

 

2. Uchwały Zarządu Sekcji zapadają większością głosów. W przypadku równowagi 

głosów, decydują członkowie decyzyjni Zarządu. 

 

§ 18. 

 

1. Do kompetencji Zarządu Sekcji należą: 

a) reprezentowanie sekcji na zewnątrz, 

b) wytyczanie głównych kierunków działania Sekcji oraz nadzór nad ich realizacją, 

c) kierowanie bieżącą działalnością finansową sekcji, 

d) prowadzenie listy członków Sekcji, 

e) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu członków, 

f) opracowywanie propozycji zmian Regulaminu Sekcji. 

 

V. Majątek Sekcji 

 

§ 19. 

 

Działalność sekcji finansowana jest ze środków własnych, pochodzących z: 

a) Darowizn dokonanych na rzecz Sekcji, 

b) Działalność Sekcji może być finansowana ze środków Towarzystwa w zakresie         

określonym przez Zarząd Główny zgodnie z § 55 Statutu Towarzystwa. 

 

 

 

VI. Likwidacja Sekcji 

§ 20. 

 

1. Sekcja ulega likwidacji na wniosek Zarządu Sekcji. Decyzję o likwidacji Sekcji 

podejmuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. 

 

2. Sekcja może być rozwiązana z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Gastroenterologii w przypadku braku aktywności sekcji lub działania niezgodnego z 

regulaminem. 

 

 

3. W przypadku Likwidacji Sekcji wszystkie środki zgormadzone przez sekcję zostają 

przekazane Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. 

 

 

 


